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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL 

 

 

Contribuições à  Consulta Pública  nº 01/2016 

 

 

Prezados Senhores. 

 

TOMANIK POMPEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sociedade civil, 

inscrita no CGC/MF sob o nº 19151254000139 e na Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional de São Paulo sob o nº 15.061, com endereço à Avenida Paulista 37  4ª Andar, 

conj. 41 CEP 01311-902, Capital do Estado de São Paulo, Tel.: 55 11 2246 2743,  neste ato 

devidamente representada por seu sócio, que a presente subscreve, vem, através desta, 

apresentar nossa contribuição na CONSULTA PÚBLICA sobre a Revisão da Margem Bruta 

do Serviço de Distribuição do Gás Canalizado do Estado de Alagoas, ciclo 2016/2017 da Gás 

de Alagoas S.A., nos seguintes termos: 

CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública tem por objeto o Processo de Revisão da Margem 

Bruta de Distribuição da Concessionária Gás de Alagoas SA – ALGÁS referente a revisão da 

Margem Bruta a ser praticada no ciclo 2016/2017 no Serviço de Distribuição de Gás 

Canalizado no Estado de Alagoas. 

O Contrato de Concessão nº 01/93 para Exploração Industrial, 

Comercial, Institucional e Residencial do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado, 

firmado em 17/09/1993, entre o Estado de Alagoas e a ALGÁS, na qual foi outorgado à 

referida empresa os diretos de exploração dos serviços de distribuição de gás canalizado, 

no âmbito do Estado. 

O referido Contrato  previa na Cláusula Décima Quarta e no  Anexo I 

– Metodologia de Cálculo da Tarifa para Distribuição do Gás Canalizado no Estado de 

Alagoas a metodologia empregada na fixação da tarifa.  

Assim, a  presente Consulta Pública tem como embasamento a Nota 

Técnica GRT nº 01/2016, emitida pela GRT – Gerencia de Regulação de Tarifas, e o Pleito 

Tarifário ciclo  2016/2017 proposto pela Gás de Alagoas S.A.. 
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SERVIÇOS LOCAIS DE GÁS CANALIZADO 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF), em 1988, ficou 

estabelecido no parágrafo 2º do Art. 25, que caberia somente a empresas estaduais a 

exclusividade da distribuição de gás canalizado.  

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

 § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição. 

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão a empresa estatal, com exclusividade de 

distribuição, os serviços locais de gás canalizado. (negrito 

nosso) 

A Emenda Constitucional nº 5,  de15 de agosto de 1995, modificou 

parágrafo 2º do artigo 25 da CF, retirando do texto a exclusividade de empresa estadual 

na distribuição de gás canalizado, passando a vigorar com a seguinte redação: 

§2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da 

lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 

regulamentação. (negrito nosso) 

Com a promulgação de tal Emenda Constitucional, as concessões de 

serviços exploração de gás canalizado passavam a atender os termos do art. 175 da CF: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

(negrito nosso) 

Sendo a distribuição de gás canalizado um serviço público, está 

sujeito ao regramento emanado da  Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 

(conhecida como Lei das Concessões e Permissões),  a qual dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos.  

Portanto, a exploração do serviço público de distribuição de gás 

canalizado é uma prestação de serviço público, amparada, tão somente pela Lei das 

Concessões e Permissões.  Sobre este tema, a Ilustre Jurista Maria D’ Assunção da Costa 
1explica que:  

                                                 
1
 Costa, Maria D’ Assunção da Comentários à Lei do Petróleo: Lei Federal nº 9.478, de 6-8-1997  -  página 139 

Edição 2009, Editora Atlas 
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Por seu lado,  distribuição (movimentação do gás do ponto de 

recepção ao ponto de entrega ao usuário, por meio do sistema de 

distribuição), que histórica e legalmente um serviço público de 

competência estadual, regulado em cada Estado da Federação é 

subordinado a um jurídico específico, o da Lei de Concessões de 

Serviços Públicos (Lei Federal n° 8.987/95).  

 Desse fato conclui-se que sobre a cadeia do gás natural incidem 

dois regime jurídicos: o primeiro atividade econômica - da Lei do 

Petróleo, rege a produção, o reprocessamento, a importação, a 

exportação e o transporte. O segundo – serviço público - da  Lei 

Geral de Concessões (Lei Federal n° 8.987/95), e das legislações 

estaduais, regem a distribuição ao usuário final. A esta prestação 

se aplicam os direitos previstos no art. 69 da Lei n° 8.987/95 e,  

dentre eles, destaca-se o da universalidade e continuidade do 

serviço, além da busca permanente da modicidade tarifária 

inaplicável às atividades disciplinadas pela Lei do Petróleo onde 

não há tarifa e os preços são livremente fixados pelo mercado, 

negociados entre os agentes econômicos ou balizados pela 

concorrência. 

Por isso, inúmeros debates têm surgido em razão dos regimes 

jurídicos que afetam a concessionária de distribuição de gás 

canalizado, ou seja, ela compra gás de um supridor e contrata 

serviços de transporte de agentes econômicos, regidos pela Lei do 

Petróleo, mas vende-o aos usuários (conectados 

obrigatoriamente ao sistema de distribuição pelo regime da 

concessão de serviços públicos, com tarifa fixada pelo Poder 

Concedente Estadual. 

Tal disparidade tem gerado diversos conflitos de entendimento o 

que está a merecer estudos mais aprofundados dos órgãos 

governamentais - tanto estaduais como federais - com a 

finalidade de se promover uma harmonização legal entre esses 

dois regimes jurídicos, visando a um melhor atendimento dos 

usuários finais, comum desiderato de todos os agentes.  

COMPRA E VENDA DE GÁS NATURAL 

Na página 5 da Nota Técnica,  a GRT esclarece que:   

1. PREÇO DE VENDA PELA SUPRIDORA (PV) 
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O PREÇO DE VENDA PELA SUPRIDORA corresponde ao valor que 

a ALGÁS paga  Supridora na aquisição de uma unidade (m³) de 

gás natural. Reitera-se que o PREÇO DE VENDA PELA 

SUPRIDORA (PV) é uma variável dependente do Contrato de 

Compra e Venda de Gás Natural, firmado atualmente entre a 

ALGÁS e a PETROBRAS, não sendo, portanto, objeto a ser 

regulado. 

 

Considerando as premissas de cálculo do Contrato de 

Suprimento, firmado entre a ALGÁS e a PETROBRAS, a ALGÁS 

realizou a projeção do Custo do Gás para o exercício de 2016, a 

qual resultou em uma elevação média do custo do m³ de gás 

natural na ordem de 14,46%. (grifo e negrito nosso) 

Em 2009, com advento da Lei Federal nº 11.909 de 4 de março de 

2009 (Lei do Gás Natural), foi instituída normas para a exploração das atividades 

econômicas de transporte de gás natural por meio de condutos e da importação e 

exportação de gás natural, bem como para a exploração das atividades de tratamento, 

processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás, ou seja: 

Art. 1o  Esta Lei institui normas para a exploração das atividades 

econômicas de transporte de gás natural por meio de condutos e 

da importação e exportação de gás natural, de que tratam os 

incisos III e IV do caput do art. 177 da Constituição Federal, bem 

como para a exploração das atividades de tratamento, 

processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e 

comercialização de gás natural.  

§ 1o  As atividades econômicas de que trata este artigo serão 

reguladas e fiscalizadas pela União, na qualidade de poder 

concedente, e poderão ser exercidas por empresa ou consórcio de 

empresas constituídos sob as leis brasileiras, com sede e 

administração no País.  

§ 2o  A exploração das atividades decorrentes das 

autorizações e concessões de que trata esta Lei correrá por 

conta e risco do empreendedor, não se constituindo, em 

qualquer hipótese, prestação de serviço público. (grifo e 

negrito nosso) 

Assim a Lei estabelece que as atividades correrão por conta e risco 

do empreendedor e  não se constituirá prestação de serviço público.  

Continua a Lei: 
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§ 3o  Incumbe aos agentes da indústria do gás natural:   

(...) 

III - Comercialização de Gás Natural: atividade de compra e 

venda de gás natural, realizada por meio da celebração de 

contratos negociados entre as partes e registrados na ANP, 

ressalvado o disposto no § 2o do art. 25 da Constituição Federal;  

(...)(grifo e negrito nosso) 

Mais adiante, a Lei incumbe aos agentes da indústria do gás 

natural:   

(a)  explorar as atividades relacionadas à indústria do gás 

natural, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas e 

ambientais aplicáveis e nos respectivos contratos de concessão 

ou autorizações, respeitada a legislação específica local 

sobre os serviços de gás canalizado;  

(b)  permitir ao órgão fiscalizador competente o livre acesso, 

em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações 

vinculadas à exploração de sua atividade, bem como a seus 

registros contábeis. (grifo e negrito nosso) 

Ao inclui o inciso  XXVI no Art. 8º da Lei 9.478 de 6 de agosto de 1997 

(Lei do Petróleo), fica estabelecido que cabe exclusivamente à Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), autorizar a prática da atividade de 

comercialização de gás natural, dentro da esfera de competência da União, ou seja, 

dentro do território nacional 

A Lei do Gás Natural foi regulamentada pelo Decreto nº 7.382, de 2 

de dezembro de 2010.  

Dentro de sua atribuição, a ANP edita a  Resolução nº 52, de 29 de 

setembro de 2011 estabelecendo diretrizes e procedimentos para a atividade de 

comercialização de gás natural no âmbito federal. E ainda, cria penalidade para o não 

atendimento ao disposto da referida Resolução, sujeitando o infrator às sanções 

administrativas previstas na Lei Federal nº 9.847, de 26 de outubro de 1999 e no Decreto 

Federal nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das penalidades de natureza civil 

e penal. 

No Art. 15, a referida Resolução concede o prazo para regularização 

da atividade  de comercialização:  
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Art. 15. As sociedades ou consórcios que tenham iniciado a 

comercialização de gás natural anteriormente à data de 

publicação desta Resolução, e que tenham interesse na 

continuidade do exercício de suas atividades, terão o prazo de até 

180 (cento e oitenta) dias para requerer a respectiva 

autorização nos termos desta Resolução e remeter os contratos 

de compra e venda de gás natural vigentes que não tenham sido 

encaminhados para a ANP para o devido registro. 

Parágrafo único. A ANP efetuará o registro dos contratos de 

compra e venda de gás natural celebrados anteriormente à data 

de publicação desta Resolução e enviados à ANP por força do art. 

10 da Portaria ANP nº 1 de 6 de janeiro de 2003. (grifo e negrito 

nosso) 

E, ainda,  no Art. 16 estabelece que: 

Art. 16. O não atendimento ao disposto nesta Resolução 

sujeita o infrator às sanções administrativas previstas na Lei 

nº 9.847, de 26 de outubro de 1999 e no Decreto nº 2.953, de 28 

de janeiro de 1999, sem prejuízo das penalidades de natureza 

civil e penal. (grifo e negrito nosso) 

Em suma, a distribuição de gás canalizado é um serviço público, 

de âmbito estadual, sujeita ao regramento emanado da  Lei Federal nº 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995 (Lei das Concessões e Permissões),  enquanto a comercialização 

de gás natural é uma atividade econômica, de âmbito federal,  sujeita ao regramento 

emanado da Lei nº 11.909 de 4 de março de 2009 (Lei do Gás Natural). 

SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL 

Antes de 2009, não havia normas federal sobre a atividade de 

comercialização de gás natural, assim, os Estados puderam suprir a lacuna normativa com 

legislações locais.  

Na medida em que foram editadas normas federais, que regularam a 

atividade de comercialização de gás natural no território nacional, as legislações estaduais, 

embora constitucionais, perderam a força normativa, nos pontos  contrastarem com a 

legislação federal, conforme previsto nos parágrafos do Art. 24 da CF, ou seja: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

  (...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da 

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
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§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais 

não exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais 

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

No período em que não existia a Lei do Gás Natural, as normas 

estaduais vigoram regulado a matéria, mas com a superveniência da lei federal, as normas 

estaduais ficaram suspensas, naquilo que forem contrárias à lei federal. 

As normas estaduais editadas, após a promulgação da Lei do Gás 

Natural, sobre a atividade de comercialização de gás natural, nascem em desacordo com a 

Constituição Federal. 

INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO 

À época, da edição da Lei do Gás Natural não havia lei federal sobre o 

tema, assim, os Estados-Membros puderam suprir o espaço normativo com suas legislações 

locais. Na medida em que foi editada a Lei do Gás Natural, a qual dispõe sobre normas 

gerais e competência para a comercialização de gás natural no território nacional e da  

superveniência da lei federal, a legislações estaduais, embora constitucional, perde a força 

normativa, na atualidade, naquilo que contrastar com a legislação de regência do tema, 

conforme previsto nos parágrafos do Art. 24 da Constituição Federal.  

Sobre o Art. 24 da Constituição Federal  , o Supremo Tribunal Federal 

entende que  poderão os Estados e o Distrito Federal, inexistente a lei federal de normas 

gerais, exercer a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades. 

Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta, a eficácia da norma estadual, no 

que lhe for contrário.  

Segundo o Ministro Celso de Mello2: 

“A conclusão a que chega o eminente Relator, com apoio na lição 

da Professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, é a de que, em 

hipóteses como essa, em que há conflito de competências 

normativas, devem prevalecer as determinações emanadas do 

titular da competência legislativa privativa. Logo, a razão pela 

qual se reconhece, no caso, a inconstitucionalidade formal 

                                                 
2
 Voto do Senhor Ministro Celso de Mello na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.813 STF – procedência Rio 

Grande do Sul – Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual (RS) nº 12.427/2006. Restrições ao 

comércio de produtos agrícolas importados no Estado. Competência privativa da União para legislar sobre comércio 

exterior e interestadual (CF, art. 22, inciso VIII) 
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decorre da usurpação das atribuições legislativas da União por 

parte do Estado-membro.” 

Pelo exposto, os Estados não poderia estar legislando ou 

normatizando  a atividade de comercialização de gás natural, cuja competência é privativa 

da União. Portanto,  se resta evidente invasão à esfera de competência legislativa federal 

pelo Estados da Federação. 

Enquanto não editada a lei a que se refere o § 21 do art. 40 da 

CF/1988, vigem os diplomas estaduais que regem a matéria, que só serão suspensos se, e 

no que, forem contrários à lei complementar nacional (CF, art. 24, § 3º e § 4º).” (SS 3.679-

AgR, rel. min. presidente Gilmar Mendes, julgamento em 4-2-2010, Plenário, DJE de 26-2-

2010.)  

Enquanto não existiam normas sobre a comercialização do gás 

natural, os Estados puderam suprir a falta, mas no momento em que as normas federais 

entraram em vigou,  esta suspende a eficácia das normas Estaduais, no que lhe for 

contrário.  

Então, a partir de 4 de março de 2009 (Lei do Gás Natural), os 

Estados, através de suas Agências, deveriam ajustar-se a nova realidade, de que compete 

somente a União legislar e regulamentar a atividade de comercialização de gás natural, 

cabendo aos Estados a exploração dos serviços de distribuição de gás canalizado, através 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição  (TUSD), pela movimentação de quantidade de 

gás, na forma canalizada, do ponto de recepção ao ponto de entrega ao consumidor.  

 INCIDÊNCIA DO ICMS  

Em alguns Estados, como por exemplo o Estado de Alagoas, utilizam-

se de gás natural nacional, assim,  a tarifa é definida da seguinte maneira:  

TM = PV + MB 

Onde: 

TM=Tarifa Média (R$/m³) a ser cobrada pela ALGÁS;  

PV = Preço de Venda (R$/m³) do supridor de gás natural (Petrobras); e  

MB = Margem Bruta (R$/m³) de distribuição da ALGÁS. 

 

E outros Estados que se utilizam de gás natural importado,  a tarifa 

possui a seguinte estrutura: 

T = PG + PT + MD 

Onde: 

T = tarifa teto; 

Pg = preço do gás natural. 
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Pt = preço do transporte. 

Md = margem de distribuição. 

 

O estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro (FIRJAN), sobre o custo do gás canalizado, demonstra  o impacto dos tributos 

sobre a tarifa, que  na média chega a 22%, conforme segue:    

 

Deste modo, considerando o precedente no setor elétrico,  não existe 

previsão legal e constitucional para cobrança do ICMS no serviço de transporte e de 

distribuição de gás canalizado (margem de distribuição). 

A Constituição Federal, no artigo 155, II, estabelece a competência 

dos Estados e do DF para a instituição do ICMS, nos seguintes termos: “compete aos Estados 

e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.”. 

É importante ressaltar que existe jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça - STJ que veda a incidência do ICMS na parcela da TUSD, que 

corresponde a margem de distribuição: 

 

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – 

ICMS – ERESP 811.712/SP – VIABILIDADE DO RECURSO 

ESPECIAL – EVIDENTE PERIGO DA DEMORA – MEDIDA 

CAUTELAR DEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.  

1. Prevaleceu, no julgamento do EREsp 811.712/SP que “a 

produção e a distribuição de energia elétrica ... não configuram, 

isoladamente, fato gerador do ICMS, que somente se aperfeiçoa 

com o consumo da energia gerada e transmitida.” (item 4 da 

ementa do EREsp referido). Adotou-se, pois, o critério da 

distribuição do retorno de ICMS proporcionalmente ao 
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consumo de energia elétrica verificado no território do 

município. (...) 3. Agravo regimental não provido. (grife-se) 

(AgRg no AgRg na MC 20776/RS, Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 29/11/2013) 

Assim, por analogia, a decisão Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

vedou a incidência do ICMS na parcela da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

e demais componentes da Tarifa de Energia Elétrica (TE), aplicar-se-ia, também ao 

mercado de gás natural, visto a semelhança estrutural entre as tarifas de energia elétrica e 

do gás canalizado.  

O mesmo STJ  permitiu a incidência somente na parcela de energia 

elétricas:  

“É firme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que 

não incide ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição 

de energia elétrica, já que o fato gerador do imposto é a saída da 

mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é 

efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não 

consolidada na fase de distribuição e transmissão. Incidência da 

Súmula 166 do STJ. Precedentes jurisprudenciais.” (STJ, Segunda 

Turma, AgRg no REsp  1.075.223-MG, j. 04.06.2013, Rel. a Min. 

ELIANA CALMON). 

 “A tarifa cobrada pelo uso do sistema de distribuição, bem como 

a tarifa correspondente aos encargos de conexão não se referem 

a pagamento decorrente do consumo de energia elétrica, razão 

pela qual não integram a base de cálculo do ICMS.” (Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.135.984/MG, 2ª Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe de 4.3.2011; AgRg nos EDcl no REsp 

1.267.162/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 

24.8.2012; AgRg no REsp 1.278.024/MG, 1ª Turma, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, DJe de 14.2.2013.). 

 

Deste modo, considerando o precedente no setor elétrico,  não 

existe previsão legal e constitucional para cobrança do ICMS sobre a margem de 

distribuição. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do revelado, concluímos que: 

a) A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 

Alagoas - ARSAL deveria,  proceder às alterações 



 

Página 11 de 11 
Avenida Paulista 37  4ª Andar  conj. 41 - HQ Parque Cultural Paulista – Bela Vista - CEP 01311-902 - São Paulo/SP – Brasil 

Tel.: +55 11 2246 2743 - Fax: +55 11 2246 2799 
www.tomanikpompeu.adv.br 

 
 

 

indispensáveis nas normas estaduais, tais como na Lei nº 

5.408 de 14/12/1992, no Decreto Estadual nº 1.224 de 

05/05/2003, entre outros, visto que a atividade de 

comercialização de gás natural e a atividade de exploração 

do serviço público de distribuição de gás canalizado 

possuem competência e regimes jurídicos distintos. 

b) A atividade de comercialização de gás natural é de 

competência exclusiva da União, cabendo – 

exclusivamente - a ANP, autorizar a prática da atividade de 

comercialização de gás natural, dentro da esfera de 

competência da União, conforme o inciso XXVI do art. 8º da 

Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

c) A  exploração do serviço público de distribuição de gás 

canalizado é de competência exclusiva dos Estados, 

conforme previsto no parágrafo 2º do Artigo 25  CF, e na 

forma prevista pela Lei Federal nº 8.987/1995 

d) Com as alterações introduzidas pela Lei do Gás Natural e 

demais normas federais, sobre a atividade de 

comercialização de gás natural, as normas do Estado de 

Alagoas sobre a matéria perderam a força normativa. 

e) A ARSAL deveria  excluir a incidência do ICMS  sobre a 

Margem de Distribuição constante da tarifa da prestação 

de serviço  público de distribuição de gás canalizado, visto 

que não existe previsão legal e constitucional para isto. 

Por todo o exposto, esta é a nossa singela contribuição à 

Contribuições à  Consulta Pública  nº 01/2016. 

Certos de estarmos contribuído, apresentamos as nossas 

cordiais saudações e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Atenciosamente  

 

TOMANIK POMPEU SOCIEDADE DE ADVOGADOS  

Cid Tomanik Pompeu Filho 

(cid@tomanikpompeu.adv.br) 


